
1 NO contact niet potentiaalvrij 16 A/250 V 

AC, 230 V LED lampen tot 600 W, spaar-

lampen (ESL) tot 200 W, gloeilampen tot 

2300 W, uitschakelverwittiging inschakel-

baar. 

Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35.  
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Contactschakeling in de nuldoorgang wat 
de levensduur van de contacten en de 
 lampen ten goede komt. Dit zorgt in het 
 bijzonder ook voor een langere levensduur 
van spaarlampen.
De modernste hybridetechniek verenigt de 
voordelen van een onverslijtbare elektroni-
sche aansturing met een hoog schakelver-
mogen van speciale relais.
Dankzij het gebruik van een bistabiel 

 relais ontstaat er geen spoelvermogen-

verlies noch opwarming zelfs bij inge-

schakelde toestand. 

Na de installatie volgt een automatische 
 korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd 
te respecteren alvorens de aangesloten 
 verbruiker aan het net aangesloten is.
Stuur-, voeding- en schakelspanning 230 V.
Glimlampenstroom tot 50 mA afhankelijk 
van de ontstekingsspanning.
Nauwkeurige tijdsinstelling van 1 tot 12 minu-
ten met een minutenschaal.
Eigen 'continu licht' schakelaar  met de 
grote draaischakelaar.
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Temperatuur op de montageplaats: 
-20°C tot +50°C. 
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid:  
jaargemiddelde < 75%.
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Deze toestellen mogen enkel en alleen 

geïnstalleerd worden door een gediplo-

meerde electro-vakman, zo niet bestaat 

het gevaar van brand of elektrocutie!

Aansluitvoorbeeld

3-draads-schakeling met plafondverlichting, 
niet herinschakelbaar.

Voor 3-draadsaansluitingen met plafond-
verlichting, niet herinschakelbaar. Enkel 
voor vervanging van bestaande installaties.
Na een netuitval wordt de verlichting opnieuw 
ingeschakeld zolang de ingestelde tijd niet 
afgelopen is.

Functie draaischakelaars

 = uitschakelverwittiging
 = permanent AAN (in alle klikstanden)

AUTO = de ingestelde functie is actief (alle 
klikstanden)

Bij ingeschakelde uitschakelverwittiging 

 knippert de verlichting ca. 30 seconden 
voor de tijdsafloop en in totaal 3 keer met 
een steeds kortere interval. 
De geruisloze electronica belast zelfs het 
scherpste oor niet, geheel in tegenstelling 
met vele trappenlichtautomaten met syn-
chromotor en mechanische aandrijving.

Technische gegevens

TLZ Trappenlichtautomaat

 permanente verlichting

230V LED lampen tot 600 W1)

Spaarlampen (ESL) tot 200 W

Gloeilampen tot 2300 W 

 glimlampen parallel aan 
50 mA de drukknoppen max. 50 mA 

 Stand-by verlies (werkvermogen) 0,7 W
1)  Wegens verschillen in de lampenelektronica kunnen 

er zich, afhankelijk van de fabrikant, beperkingen 
voordoen betreffende het maximaal aantal lampen; 
zeker als de aangesloten belasting klein is (bv. bij 
LED van 2 W).

  De kooiklemmen van de 
 aansluitpunten moeten gesloten 
zijn en de schroeven moeten 
vastgedraaid worden opdat men 
de opstelling zou kunnen testen. 
Bij levering zijn de klemmen 
 geopend.
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Bewaar dit document voor later gebruik! 

Wij raden aan om de behuizing voor 
handleidingen GBA14 te gebruiken.
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